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Onderwerp Bestuurlijke ontwikkeling
Taakgroep

Samenwerking Werkorganisatie en Vrijwilligersorganisatie

Doelstelling
De taakgroep levert een rapportage op aan het bestuur met een advies aangaande de
beoogde samenwerking tussen de werkorganisatie en vrijwilligersorganisatie. In dit advies
zijn tenminste opgenomen: beschrijving van het samenwerkingsmodel inclusief taken,
verantwoordelijkheden, rollen en overlegstructuren waarbij vrijwilligers en betaalde krachten
in 1 werkorganisatie samenwerken onder leiding van de directie in de regio en op landelijk
niveau.
Uitgangspunten:
•
•
•

•

Samenwerking vanuit 1 jaarplan en 1 begroting. Centraliseren wat moet en
decentraliseren waar het kan.
Ontwikkeling structuur. Er dient een beschrijving te worden ontwikkeld. Hoe werken
we binnen dit model samen en hoe vertaalt zich dat in een passende structuur?
Positionering, opdrachtformulering en verantwoordelijkheden (regionale)commissies
en andere gremia. Op basis van welke criteria worden decentrale commissies, en
centrale commissies (ten behoeve van overkoepelend beleid en kaders)
samengesteld?
Ontwikkeling implementatieplan. Hoe continueren we de huidige werkzaamheden
terwijl we de nieuwe werkwijze stap voor stap implementeren?

Samenstelling Taakgroep
De taakgroep dient een goede afspiegeling te zijn van de diverse geledingen binnen de
KNZB. Voorgesteld worden de volgende personen:
Regiobestuurslid
Specifieke expertises
Human resources

Vertegenwoordiging werkorganisatie
Bestuur KNZB

IBAN NL40INGB0687528704
BIC INGBNL2A

KvK 40477530
BTW NL002609988B01

1x
1x wedstrijdzwemmen, 1x waterpolo,
1 à 2 x overige sporttakken
1x (dit moet zeker stellen dat kennis over
HR processen is geborgd, bij voorkeur uit
bestaande regiocommissies en landelijke
taakgroepen)
3x
Andre van Schaveren en Henk Delwel
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Aanmeldformulier taakgroepen
Bestuurlijke ontwikkeling
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail (Teams)
Ik meld me aan voor deze taakgroep (maximaal 1 taakgroep selecteren!):


Klankbordgroep



Samenwerking Werkorganisatie en Vrijwilligersorganisatie
Financiële structuur & Audit Commissie



Ik beschik over de volgende ervaring/expertise:
Sporttak: waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen,

schoonspringen, waterbasketbal, parazwemmen, openwaterzwemmen
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)


Organisatiekunde
HR (Human Resources)
Beleidsontwikkeling



Andere ervaring/expertise die van belang kan zijn namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………



Per mail sturen aan: directie@knzb.nl

